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Moció del grup municipal d'ICV-EUiA a l'ajuntament del Masnou de 

rebuig a la pujada tarifària de l'ATM 

 

Atès que el Consell d'Administració de l'ATM reunit amb data de 19 de desembre de 2011 va 

aprovar un increment mitjà del 12% de les tarifes del transport pel 2012, concretament, la T-10, 

que és el títol de transport utilitzat per més del 85% dels usuaris i usuàries,  de dues zones ha 

augmentat un 12%, quadruplicant l'augment de l'IPC. 

Atès que aquesta pujada tarifària ve acompanyada d'una forta pujada en l'IBI, i enmig d'una 

situació econòmica cada cop més difícil, amb més de 600.000 aturats a Catalunya, i amb 

retallades importants dels sous dels funcionaris i treballadors públics, i reduccions en altres 

serveis.  

Atès que moltes famílies han vist reduir els seus ingressos globals i que l'IPC general és del 2,4%, 

l'única proposta comprensible socialment seria la de congelar les tarifes. 

Atès que el transport públic és fonamental per a garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans i 

ciutadanes. Una targeta anual a preu més reduït, que ha estat llargament demanada pels sindicats 

i les associacions d'usuaris, permetria millorar l'accessibilitat al transport públic dels treballadors i 

les treballadores. 

Atès que es fa necessari un gir radical de l'ATM en la seva estratègia tarifària i una aposta clara 

pels abonaments amb tarifa plana a preu reduït, per tal de fidelitzar els usuaris i promoure el 

transport públic com la millor aposta per la mobilitat sostenible, segura i equitativa. 

Atès que d'altra banda, a la vista que les despeses d'explotació del transport públic metropolità 

augmentaran notablement, es fa imprescindible que el Govern català, com preveu la Llei de 

Mobilitat des del 2003, impulsi l'aprovació d'una Llei de finançament del transport públic que creï 

nous recursos financers, tal i com diu la disposició addicional vuitena d'aquesta llei. 

Atès que el ferrocarril és el transport més utilitzat pels nostres ciutadans i ciutadanes en els seus 

desplaçaments quotidians cap a la feina o els centres d'estudi. 
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El grup Municipal d'ICV-EUiA proposa a l'Ajuntament en ple l'adopció dels acords següents: 

1. Manifestar el profund desacord per l'increment de les tarifes del transport metropolità per a 

l'any 2012 que ha aprovat el Consell d'Administració de l'ATM. 

2. Proposar a l'ATM que estudiï  la revisió dels preus de totes els títols de transport per situar-

los entorn de l'augment de l'IPC. 

3. Proposar a l'ATM que estudiï la creació d'una targeta anual, T-ANY, al preu de 400 euros o 

similar, vàlida per a les 6 zones tarifàries de l'ATM. El pagament d'aquesta targeta es 

podria domiciliar en qualsevol entitat bancària i, per evitar robatoris i danys materials, es 

podria recollir mensualment en les màquines expenedores de bitllets, prèvia identificació 

amb una contrasenya. 

4. Proposar a l'ATM la creació d'un descompte per als menors de 25 anys i oferir-los una 

targeta anual de transport, T-JOVE-ANY, al preu de 200 euros o similar, vàlida per a totes 

les zones tarifàries. 

5. Demanar al Govern de la Generalitat que, de manera URGENT, enceti els treballs per 

aprovar una Llei de Finançament del Transport públic. 

6. Donar trasllat d'aquests acords a l'ATM, l'AMB, als grups parlamentaris, a l'Associació per a 

la promoció del transport Públic, als sindicats CCOO i UGT, i a les associacions juvenils del 

nostre municipi. 

 

Pel Grup Municipal d'ICV-EUiA 

 

 

Francesc Xavier Serra i Vigil 

 

 

El Masnou a 6 de febrer del 2012 


